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Aasta Turvatehniku kandidaat       
 

  

 
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga 

hooldusspetsialistina: 
 

Meelis on turvasüsteemide paigaldamise ja 
hooldusega tegelenud üle kolme aasta. Tehnika on 

mehe üks parimaid sõpru, millega puutub ta kokku 
igapäevaselt. Meelise suur tehniline huvi sai alguse 
juba üsna noorena ning tänaseks on ta Viking 

Security üks juhtivaid tehnikuid, kes saab hakkama 
paljude raskemate projektidega ning on ka abiks 

teiste tehnikute juhendamisel. 2019-aastal panustas 
Meelis oma teadmisi ja oskusi väga paljude oluliste 
projektide hüvanguks, millest peamised olid Eesti 

Panga ja Tallinna Sadama läbipääsusüsteemide 
välja vahetamine ning riigikaitse seisukohalt oluliste 

Kaitseväe objektide paigaldus ja hooldustööd. Suuri 
väljakutseid pakkus ka Välisministeeriumi hoone 
valve- ja läbipääsusüsteemi vahetamine tingimustes, 

kus hoones jätkus igapäevane väga aktiivne tegevus.   

 
Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja 

muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 
 

2005 – 2008 – Tartu Kutsehariduskeskus, elektrik 
2009 – 2010 – OÜ Turvasüsteemid, nõrkvoolusüsteemide paigaldus 

2017 – 2020 - Viking Security AS tehnika osakond, turvasüsteemide tehnik. Enamus ajast 
tegelenud turvasüsteemide paigaldamisega, kuid vajadustel teinud ka hooldustehniku töid.  

Alates 01.04.2020 alustas tööd turvasüsteemide inseneri ametikohal.  
 
Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt. turvasüsteemide 

tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

 

2020 – Bosch, Praesideo helindussüsteemi koolitus 

2020 – Inner Range, Advanced Integriti Technician 

2019 – BK Eesti, Hikvisioni videosüsteemi seadistamine 

2019 – Honeywell (Eesti), turvasüsteemid ja helindus 

2018 - Honeywell (Poola), Essser tulekahjusüsteem ja Winmag 

2017 – CommScope, Netconnect kaabeldussüsteemi paigaldamine ja kontroll 

Esitab ETEL liige: 
 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 

Meelis Pool 

Kandidaadi vanus: 
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2017 - Turvasüsteemide tehnik (tase 4) - Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine ning 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine. 

2016 – Tartu Ülikool, programmeerimise alused 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 
 

 
Valitud Viking Security parimaks tehnikuks ning igakuiselt hinnatud kõrgelt kliendirahulo lu 

uuringutest tuleneva tagasiside põhjal.  
 
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 
 

 
Meelis on spetsialiseerunud eelkõige ATS ja valve- ning läbipääsusüsteemide paigaldamise le 
ja seadistamisele. ATS süsteemidest on ta Honeywell Esser süsteemi tundmisel üks Eesti 

paremaid tehnikuid ning väheseid, kes suudab orienteeruda Tapa sõjaväelinnaku ja Viru 

jalaväepataljoni territooriumi  ATS keskuste rägastikus. Valve- ja läbipääsusüsteemidest on 

tema tugevaim kompetents Inner Range süsteemi osas. Tugeva praktika on ta läbinud 
Välisministeeriumi ja Eesti Panga peamajas ning Tallinna Sadama erinevates sadamates, 
kus töötavates hoonetes tuli teostada süsteemi vahetus ning samaaegselt tagada inimeste 

liikumise ja ruumide valvestamise võimekus. Suurematest ja keerukamatest objektidest, kus 
Meelis eelmisel aastal töid teostas tasub nimetada veel Selveri kaupluseid, Liviko ja Balbiino 

tootmishooneid ning Päästeametit. 
 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

 

Klient Toomas Artma (Eesti Pank): Meelis on vähese jutuga ülirahulik tehnik, kellele tema 
töö väga meeldib. Iseloomult enesekindel, arukas, rahulik, sõbralik ja tasakaalukas, kuid 

tegelikult on ta üks salapärane mees ja ei või kunagi kindel olla, mis temas tegelikult toimub. 
Kindel on see, et tal on suurepärane huumorimeel, hea maitse ja oma kindel vaade maailma 
asjade kohta. Tehnilist valdkonda haldab suurepäraselt ja kui on vaja mõnda juhet 

ühendada, siis pole paremat meest kui Meelis. Läbipääsusüsteemi vahetuse ajal Eesti 
Pangas võis Meelise rahuliku südamega kuhugi alasse jätta ja olla kindel, et päeva lõpuks 

saavad selle ala uksed uude süsteemi ümber tõstetud ilma põrgutulega ähvardamata! 
Kokkuvõtvalt on Meelis oma kindlakäelise ja oskusliku tegutsemisega pälvinud täielikult Eesti 
Panga usalduse! 

 
Otsene juht Taivo Sau: Tööandja poolt kõrgelt hinnatud turvasüsteemide tehnik, kelle 

teadmisi hinnatakse inseneri tasemel. Klientide igakuine tagasiside, pluss minu kui 
teenindusjuhi hinnang tema tööle on „väga hea“. Eelmisel aastal puutusin Meelisega kokku 
kõige rohkem Jõhvi linnaku ülese ATS süsteemi ehitamisega. Käima panna ühtse süsteemiga 

Jõhvi/Viru ÜJP linnaku ATS üle optilise võrgu on suur töö. Eriti just taolisel spetsiifilise l 
Kaitseväe objektil, mis eeldab rohkelt teadmisi, oskusi ja professionaalset suhtumist. 

 

Kolleeg Arnold Tihane: Meelis tuli meile tööle mõned aastad tagasi. Kohe alguses oli ta 
energiat täis ja silmasid põlesid. Sellest ajast alates andsin talle süsteemselt lahendada 

keerukaid töid. Kuna lahenduskäigud olid loogilised ja ka tulemuslikud, siis oli näha et temast 
võib asja saada. Nüüd võin rahuliku südamega öelda, et sai ikka küll! Ta on hea suhtleja, 
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viisakas, korrektne ning leidnud tugeva koha meie kollektiivis. Mina olen temaga 100% 
rahul. 
 
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 
 

 

Meelis on tehnik, kes ei täida lihtsalt käsku, vaid mõtleb kaasa lähtudes tööde lõppeesmärgis t. 
Sagedased on juhtumid, kus Meelise, kui tugeva spetsialisti pakutud lahendus on parem kui 

algselt planeeritud. Selle tõestuseks jätkab Meelis alates käesoleva aasta aprillikuust insener i 
ametikohal ning teostab tugevaid erialaseid teadmisi eeldavaid tööülesandeid. 

 
„Igapäevaselt proovin oma tööd teha ikka ja jälle paremini ja korralikumalt. Eesmärgiks on 
õppida ja areneda. Juba väiksena meeldis mulle katkist elektroonikat proovida parandada, 

kuid… enamjaolt see siis veel ei õnnestunud“, iseloomustab Meelis oma tehnikakirge.  
 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 
 

 

Meelis abivajajaid hätta ei jäta. Kaubanduskeskustes 
on ta oma panuse andnud nii Toidupangale, kui ka 

pisikeste laste õppematerjalide toetamisete 
kogumispunktis, et puudust kannatavad lapsed 

kooliteed saaksid alustada.  
 
2009-2010. aastal veetis ta Kaitseväes Tapa 1. 

Jalaväebrigaadis suurtükiväes ning omandas seal 
nooremseersandi auastme. Võimalusel osaleb Meelis 

kõikidel riigikaitset puudutavatel õppustel.  
 

Kandidaadi isikuomadused: 
 

 
Ise iseloomustab mees ennast, kui tagasihoidliku ja viisakat Lõuna-Eesti meest. Ta on 
hoolikas, korralik ja kohusetundlik. Tööriistad püsivad käes ka peale 17:00-i, kuna peab 

oluliseks korralikult tehtud tööd, mis saab ka õigeaegselt lõpetatud. Taolisest suhtumisest 
juhindub Meelis ka oma töövälises elus.  

 
Sõbrad saavad Meelisele alati kindlad olla. Tagasihoidliku Eesti mehena üllatab ta aga üsna 
ilmekate naljadega ning mis ehk veel tähtsam – ta saab ise teiste naljadest aru ja läheb 

huumoriga kaasa!  
 

Kolleegid iseloomustavad teda veel, kui väga rahulikku, mõistvat ja alati abivalmit inimest, 
kes ei jäta kedagi hätta. Nõnda pöördutakse tema poole sooviga küsida spetsialisti arvamust 
või tänu kuldsetele kätele mõne tehnilise töö teostamisel. 

 
Muu märkimisväärne info: 
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Meelise meelistegevuseks on discgolf, mis on Eestis viimastel aastatel jõudsasti populaarsust 
kogunud. Sobib suurepäraselt taolisele aktiivele looduse sõbrale nagu Meelis. „Vabal ajal käin 

discgolfi mängimas. See on põnev, head täpsust nõudev ning kehakontrolli vajav spordiala“, 
iseloomustab ta antud tegevust. 
 

Väiksema sõprade pundiga käib Meelis 3-4 korda aastas erinevatel matkadel, mida ise 
organiseeritakse ja planeeritakse. Eestis on väga palju huvitavaid RMK matkaradasid ning 

üldiselt valitakse just ajaloolisemad paigad. Matkad on erinevad – nii jalgsi, rattaga kui ka 
kanuuga. Suure loodussõbrana majutatakse end telgis või metsamajades. Hea võimalus saada 
linnakärast eemale ning looduses energiat ammutada.  

 
Aktiivse inimesena käib Meelis ka jooksmas ning 

üheks lemmikjooksuks on tal siiani olnud Saaremaa 
kolme päeva jooks, kus ta on osalenud kolmel korral. 
Antud jooks on eriline seepärast, et joostakse kolmel 

järjestikusel päeval: 10 + 16 + 16 km. 
 

Jättes kõrvale kogu aktiivse tegevuse, siis ära ei ütle ka 
Meelis lihtsalt kodus olemisest. Pärit on ta väikesest 
külast nimega Hendrikumõisa, kus ta on elanud 

enamus enda ajast. Tal on üks vanem õde ja vend, kellel 
kõigil on sünnipäeva üllatuslikult augustikuus. Maal on 

ta abiks erinevate töödega, mis alati lisakäsi vajavad. 
Saab hoovi koristada, võsa kärpida või muru niita. 
Nokitseda saab nii linnupuuride kallal kui ka erinevate 

elektritöid tehes. Maal tuleb kindlasti ka oma vanu 
sõpru külastada ja suvel grillida. Muide Meelise 

lemmik söögiks on just puuküttega ahjus tehtud liha ja 
kartul ning magustoiduks vintsutab heameelega puuvilju.  
 


